Bestyrelsesmøde
7. december kl. 19.00 - 20.30 på Teams.
Bettina inviterer til mødet.
Til stede:
Fraværende:
Referent: Jan
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 5. oktober 2020.
2. Nyt fra Formanden
• Orientering om Kids Tour
Arrangeres Varde kommune i samarbejde med Børneulykkesfonden. Vil Varde
cykelklub stå for cykeldele? Det har vi sagt ja tak til. Kommunen varetager meget af
det praktiske arbejde (afholdes 26/6 - 2021) Steen og Niels-Aage deltager i
infomøde i januar.
• Generalforsamling
o Fastsættelse af kontingent (forslår uændret) Uændret. Nye medlemmer som
indmeldes i november og frem til årsskifte opkræves ikke kontingent før fra
den nye sæson.
o Forslag om ændring af klubbens vedtægter.
Forslag (som måske skal blødes lidt op): Foreningen kan tegnes af
formand og kasserer i forening. Formanden kan uddelegere
tegningsfuldmagter til andre bestyrelsesmedlemmer. Til brug i tilfælde
af at kasserer eller formand er fraværende. Teksten trimmes jf. forslag
fra DGI.
Vedtægtsændring. Næstformanden vælges ikke direkte på
generalforsamlingen, men findes under konstitueringen af
bestyrelsen.
Bettina sender forslag til vedtægtsændringer til Steen. Ændringerne
diskuteres på januar-mødet. Ole T. formulerer tekst til indkaldelsen til
generalforsamlingen.
o Bestyrelsesmedlemmer på valg
Ulige år Næstformand (Jan)
Kasserer (Marianne)
Hvert år Landevejsudvalgsformand (Knud)
MTB-udvalgsformand (Ole)
Hvert år To bestyrelsessuppleanter (Bettina og Tommy)
Revisor samt revisorsuppleant (Bent og Birgitte)
Jan modtager ikke genvalg.
Knud modtager genvalg
Ole Klemmensen modtager genvalg
Tommy modtager ikke genvalg og slipper også tøjopgaven.
Bettina modtager genvalg.
Steen spørger Bent og Birgitte om de vil tage et år mere som
henholdsvis revisor og revisor suppleant.

Bettina efterspørger nye bestyrelsesmedlemmer på de sociale medier.
o Tilmelding via ny hjemmeside? Ja
o Generalforsamlingen flyttes til den 24. marts
3. Økonomi
• Status på økonomien pr. ultimo 2020.
Omsætningen er faldet i klubben, men det er omkostningerne også, så økonomien
ser fornuftig ud på trods af Corona situationen.
Der er p.t. 388 medlemmer.
4. Nyt fra udvalgene
• Landevej. Intet nyt
• MTB. Der er lavet en rotationsordning mellem nogle af rytterne i licenstruppen efter
Henriks afgang som træner, således at træningen fortsætter.
Licensgruppens træningsgruppe (FB) åbnes, så interesserede kan følge med.
Vestergades Cykler MTB Cup må aflyses pga. omstændighederne.
5. Kommunikation.
• Klubblad: Tidsplan og status på artikler, dropboks, korrektur, opsætning, tryk,
sortering og uddeling (Bettina). De forskellige indlæg til bladet er ved at komme ind.
15. dec. er sidste dato. Bettina laver en video med u15 rytterne. Steen skriver om
Kids Tour.
• Hjemmeside: Orientering om klubbens nye hjemmeside og plan for, hvorledes vi får
skudt siden i gang (Marianne + Ole K). Marianne aktiverer siden, så snart hun
mener, den er klar. Marianne prøver at ”overføre” eksisterende medlemmer til den
nye platform. Bettina promoverer den nye hjemmeside på klubbens sociale medier.
6. Klubtøj
• Status i forhold til seneste møde. Ny folder er på vej med beskrivelse af klubtøjet,
så der er et overblik over produkterne. Folderne sendes med klubbladet ud og
udleveres, når nu prøver tøj i klublokalet.
7. Sponsoraftaler og -forpligtigelser Tommy sender kopi af aftalen med FysioDanmark til
Steen. Der er stor velvilje fra klubbens sponsorere. Flere sponsorater er overført til
2021

8. Klubhus, inventar og forsikringer. Intet nyt.
• Klubhuset holdes fortsat lukket.
9. Evt.
Næste møde: 18. januar (regnskab – gennemgang og godkendelse) revisor deltager.
Marianne kontakter Bent.
Generalforsamling: 24. marts 2021.

